
 
 

 

Catre, 

DIRECTIA URBANISM 
BIROUL STRATEGII URBANE 
 
 
In atentia:SIMINA STAICULESCU 
PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI 
 

Subiect: 

Raspuns la sesizarea transmisa prin e-mail, inregistrata de către Primăria Municipiului Constanța 

cu nr. 101970/06.07.2020, transmisa de către dl. Berdila Constantin, administrator al SC Navis 

Max SRL, coproprietar al terenului situat pe Aleea Studenților, nr. 5, asupra proiectului “Elaborare 

Plan Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în proprietate privată IE 206744, IE 211692, 

IE 200133, IE 204194 și IE 203051 și Marea Neagră”, elaborat conform Certificat de Urbanism nr. 

38 din 17.01.2018. 

 

Către dl. Berdilă Constantin, 

Subsemnata MASSTUDIO S.R.L., elaborator al documentației de tip P.U.Z. “Elaborare Plan 

Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în proprietate privată IE 206744, IE 211692, IE 

200133, IE 204194 și IE 203051 și Marea Neagră”, prin reprezentant arhitect Mihai Stebingar, în 

calitate de proiectant al proiectului anterior menționat, răspundem prin prezenta la sesizarea 

dumneavoastră, înregistrată cu nr. 101970/06.07.2020: 

În cadrul elaborării documentației urbanistice “Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona 

delimitată de terenuri în proprietate privată IE 206744, IE 211692, IE 200133, IE 204194 și IE 

203051 și Marea Neagră” a fost realizat Studiul de însorire, solicitat prin Certificatului de 

urbanism nr. 38 din 17.01.2018. Concluzia acestui studiu, în baza propunerile de mobilare 

urbanistică, este că în urma analizei reprezentării grafice a umbrelor sunt respectate prevederile 

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/ 04.02.2014 (M.Of. nr.127/2014) privind mediul de viață 

al populației. 

Terenurile menționate de dn-voastră și ilustrate prin planșa anexă sesizării nr. 

101970/06.07.2020 sunt terenuri în proprietate publică de interes local, așa cum au fost 

reprezentate în planșa U05 – Proprietate asupra terenurilor, parte a P.U.Z., și verificate prin 



 
 

Punctul de vedere nr. 201807/04.11.2019, emis de Direcția Patrimoniu și Cadastru, Serviciul 

Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. 

Referitor la afirmația dn-voastră de a vă lua angajamentul în amenajarea terenurilor libere 

(conform anexei atașate sesizării nr. 101970/06.07.2020), în proprietate publică de interes local, 

acest aspect va fi menționat în cadrul Planului de acțiune aferent P.U.Z.. 

 

 

 

Cu stima,  

MASSTUDIO S.R.L. 

Reprezentant arh. Mihai Stebingar 

   



 
 

 

Catre, 

DIRECTIA URBANISM 
BIROUL STRATEGII URBANE 
 
 
In atentia:SIMINA STAICULESCU 
PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI 
 

Subiect: 

Raspuns la sesizarea transmisa prin e-mail, inregistrata de către Primăria Municipiului Constanța 

cu nr. 102106/06.07.2020, transmisa de către dl. Simboteanu Victor, administrator al SC ARV 

CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE SRL, coproprietar al terenului situat pe Aleea Studenților, nr. 5, 

asupra proiectului “Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în proprietate 

privată IE 206744, IE 211692, IE 200133, IE 204194 și IE 203051 și Marea Neagră”, elaborat 

conform Certificat de Urbanism nr. 38 din 17.01.2018. 

 

Către dl. Simboteanu Victor, 

Subsemnata MASSTUDIO S.R.L., elaborator al documentației de tip P.U.Z. “Elaborare Plan 

Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în proprietate privată IE 206744, IE 211692, IE 

200133, IE 204194 și IE 203051 și Marea Neagră”, prin reprezentant arhitect Mihai Stebingar, în 

calitate de proiectant al proiectului anterior menționat, răspundem prin prezenta la sesizarea 

dumneavoastră, înregistrată cu nr. 102106/06.07.2020: 

În cadrul elaborării documentației urbanistice “Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona 

delimitată de terenuri în proprietate privată IE 206744, IE 211692, IE 200133, IE 204194 și IE 

203051 și Marea Neagră” a fost realizat Studiul de însorire, solicitat prin Certificatului de 

urbanism nr. 38 din 17.01.2018. Concluzia acestui studiu, în baza propunerile de mobilare 

urbanistică, este că în urma analizei reprezentării grafice a umbrelor sunt respectate prevederile 

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/ 04.02.2014 (M.Of. nr.127/2014) privind mediul de viață 

al populației. 

Terenurile menționate de dn-voastră și ilustrate prin planșa anexă sesizării nr. 

102106/06.07.2020 sunt terenuri în proprietate publică de interes local, așa cum au fost 

reprezentate în planșa U05 – Proprietate asupra terenurilor, parte a P.U.Z., și verificate prin 



 
 

Punctul de vedere nr. 201807/04.11.2019, emis de Direcția Patrimoniu și Cadastru, Serviciul 

Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. 

Referitor la afirmația dn-voastră de a vă lua angajamentul în amenajarea terenurilor libere 

(conform anexei atașate sesizării nr. 102106/06.07.2020), în proprietate publică de interes local, 

acest aspect va fi menționat în cadrul Planului de acțiune aferent P.U.Z.. 

 

 

 

Cu stima,  

MASSTUDIO S.R.L. 

Reprezentant arh. Mihai Stebingar 

   



 
 
Catre, 
DIRECTIA URBANISM 
BIROUL STRATEGII URBANE 
 
In atentia:SIMINA STAICULESCU 
PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI 
 

Subiect: 

Raspuns la sesizarea transmisa prin e-mail, inregistrata de către Primăria Municipiului Constanța cu nr. 

107534/15.07.2020, transmisa de către dnii. Gelil Dincer și Gelil Fidel, proprietari ai terenului situat în bd. 

Mamaia nr. 304J, asupra proiectului “Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în 

proprietate privată IE 206744, IE 211692, IE 200133, IE 204194 și IE 203051 și Marea Neagră”, elaborat 

conform Certificat de Urbanism nr. 38 din 17.01.2018. 

 

Către dnii. Gelil Dincer și Gelil Fidel, 

Subsemnata MASSTUDIO S.R.L., elaborator al documentației de tip P.U.Z. “Elaborare Plan 

Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în proprietate privată IE 206744, IE 211692, IE 200133, IE 

204194 și IE 203051 și Marea Neagră”, prin reprezentant arhitect Mihai Stebingar, în calitate de proiectant 

al proiectului anterior menționat, răspundem prin prezenta la sesizarea dumneavoastră, înregistrată cu 

nr. 107534/15.07.2020: 

Terenul menționat anterior (situat la adresa Bd. Mamaia nr. 304J) nu este cuprins în zona studiată 

a Planului Urbanistic Zonal „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în proprietate 

privată IE 206744, IE 211692, IE 200133, IE 204194 și IE 203051 și Marea Neagră”, stabilită prin Avizul de 

oportunitate nr. 81995 din 25.05.2018, emis în baza Certificatului de urbanism nr. 38 din 17.01.2018, 

drept urmare, documentația urbanistică de tip P.U.Z., nu influențează reglementările existente de pe 

terenul dumneavoastră.  

În cadrul procedurii de „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona delimitată de terenuri în proprietate 

privată IE 206744, IE 211692, IE 200133, IE 204194 și IE 203051 și Marea Neagră” au fost realizate „Studiul 

spațial-compozițional, cu reorganizarea zonei din punct de vedere funcțional (utilizarea terenurilor)” și 

„Studiul volumetric pentru încadrarea noilor inserții în cadrul construit existent”, solicitate prin Avizul de 

oportunitate emis pentru prezentul proiect și ale căror concluzii și recomandări au fost preluate și 

transpuse în reglementările P.U.Z..  

 

 

Cu stima,  

MASSTUDIO S.R.L. 

Reprezentant arh. Mihai Stebingar 
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